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Wystawa prezentuje fotografie członków nowopowstałego Oddziału Radomskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. 
Autorami są: Przemysław Barański, Tomasz Grzyb, Sebastian Klochowicz, Jarosław Korbiński, Piotr Mazur oraz Zdzisław 
Słomski.  Jest to pierwsza wspólna prezentacja środowiska artystów ZPAF zrzeszonych w Oddziale Radomskim. Prezentuje 
różne postawy twórcze zebrane w autorskie wypowiedzi. 

Nie chcemy tej wystawy traktować jako środowiskowej wystawy dorocznej. Jest dla nas raczej okazją przedstawienia się 
mieszkańcom naszego miasta, zaprezentowaniem, dość małych fragmentów twórczości, pokazaniem naszych postaw 
skonkretyzowanych w medium fotografii. Te postawy, poprzez podjętą tematykę i zastosowaną formę, są charakterystyczne 
dla każdego z autorów. (Re)prezentacja wielu jakże różnych postaw stanowi cechę wyróżniającą tą wystawę. Jej wspólnym 
mianownikiem są jedynie tytułowe „FOTOGENY” łączące autorów.   

Zdzisław Słomski - Kurator wystawy

FOTOGENY 
w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej

Gdy Picasso podróżował kiedyś pociągiem współpasażer zapytał go nieśmiało dlaczego ludzie na jego obrazach są tak 
potwornie zdeformowani skoro w rzeczywistości tacy nie są? W odpowiedzi Picasso poprosił nieznajomego, aby pokazał mu 
fotografię kogoś z rodziny i gdy tamten wyjął zdjęcie żony powiedział: „czy w rzeczywistości Pańska żona jest taka mała, 
płaska i czarno-biała”?
 
W początkach swego istnienia fotografia zapatrzona była w dorobek malarstwa. Następnie sytuacja uległa jakby odwróceniu 
i nastał okres fascynacji pewnych nurtów malarskich fotografią (np. hiperrealizm). Dziś  stała się przysłowiową „deską ratunku” 
i azylem dla tych, którym trochę nie po drodze z pędzlem i płótnem. I tak zyskaliśmy dzięki fotografii kolejną przestrzeń  
artystycznej działalności. Wraz z niezwykłą możliwością manipulacji człowiekiem otrzymujemy receptę na jej niesłychaną 
popularność.

„Ty zrób zdjęcie my zrobimy resztę” – padło kiedyś. Dzisiaj ten mechanizm ciągle się powtarza, żerując na lenistwie i próżności 
współczesnego człowieka. Dodajmy do tego kanon społecznego szczęścia – sławę, której uosobieniem jest obecność na 
okładkach tygodników, na bilbordach, w telewizji, a już nade wszystko w Internecie. I już pragniemy być fotografowani, ba, sami 
się fotografujemy, gdyż ma to dać nam cień gwarancji, że to nasze „JA” może jednak po nas pozostanie. Współczesny człowiek 
posiada aparat fotograficzny (telefon) i bardzo często z niego korzysta. Powstają obrazy, których ilości nasz umysł już dawno nie 
ogarnia. W stworzonym przez nas wirtualnym świecie, nasze widzenie stępiało. Przestaliśmy analizować te obrazy. Nie zdajemy 
sobie sprawy z ich wpływu na nasze życie, co więcej, nie widzimy w nich nic , co by było warte chwili zastanowienia się. Ludzie 
wierząc, że fotografie są wyłącznie odbiciem świata, nie próbują ich „przeczytać”. Sądzą, że mają nad nimi kontrolę, ponieważ 
„umieją” robić zdjęcia. Wierzą w obrazy i to im wystarcza. Korzysta z tego przemysł reklamowy. Jakież pole do popisu. 

Jednak z „prawdą” w fotografii dzisiaj jest różnie. Znawcy twierdzą, że fotografia kłamie. To ustawia nawet ranking fotografów, 
można by postawić tezę: im bardziej dana fotografia kłamie, tym lepszy fotograf, który ją wykonał. To wszystko umożliwia 
cyfrowa rzeczywistość. Nie tylko poszerzyła ona możliwości samej fotografii, ale także wymusiła na samych fotografach 
posiadanie ogromnej wiedzy w przedmiocie. I jak nigdy wcześniej nabrało znaczenia powiedzenie, że „fotografię robi się głową, 
a nie palcem”.
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Fotografią zajmuje się od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jest członkiem Oddziału Radomskiego Związku 
Polskiego Artystów Fotografików, autorem ponad 30 wystaw i prezentacji autorskich oraz uczestnikiem wielu wystaw 
zbiorowych, plenerów fotograficznych krajowych i międzynarodowych. Posiada członkostwo Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego, Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Fotoklubu RP i Klubu Hasselblada. Swoje artystyczne zamierzenia 
realizuje posługując się gumą – starą, szlachetną techniką fotograficzną, a jego ulubionymi tematami są pejzaż, architektura 
i motywy marynistyczne.

„Guma”
Swe zamierzenia artystyczne realizuje posługując się gumą – starą szlachetną techniką fotografii, zaś autorsko ukształtowane 
metody pracy znajdują odbicie w jego ulubionych od wielu lat tematach: pejzażu, architekturze i motywach marynistycznych.
Proces powstawania wielobarwnej gumy jest skomplikowany i długotrwały, a ponadto wymaga od artysty dużych umiejętności 
i konsekwencji w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu. Dotyczy to zarówno wyboru motywów jak i pracochłonnych 
metod tworzenia obrazu co czyni z nieprzewidywalnych efektów końcowych pewnego rodzaju tajemnicę, mozolnie odkrywaną 
przez twórcę. Ale tu prawdopodobnie tkwi jakaś istotna różnica przeciwstawiająca technikę sprzed stu lat współczesnym 
mikroprocesorom i wysoko zaawansowanym technologiom.

Gumy Przemysława Barańskiego pięknie cyzelują formy architektoniczne zabytkowej architektury, gdzie romantyczny pejzaż 
jest zestrojony z dźwięczną nutą refleksji i melancholii.
Paramalarska w swym oddziaływaniu na widza technika niewiele ma wspólnego z precyzyjną analizą wizualną rzeczywistości, 
gdyż nie idzie tu o dosłowną wiarygodność fotografii co raczej wrażeniową stronę zdjęć kładącą akcent na odrealnione 
i niepowtarzalne efekty stwarzające możliwość ingerencji w ostateczny kształt dzieła, a jednocześnie zawierające 
element ekscytującej niespodzianki. Nostalgiczne obrazy przepełnione są wysmakowaną harmonią rytmów plastycznych, 
dekoracyjnością form i faktur oraz spójną kolorystyką.

Perfekcyjnie opracowane technicznie i rzetelne od strony artystycznej ujawniają malarskie predyspozycje autora wyrażające się 
znajomością oddziaływania koloru i zestawienia jego subtelnych odcieni. To właśnie w połączeniu z iluzyjnym przekazywaniem 
formy przestrzennej za pomocą odpowiedniego budowania świateł i cieni w obrazie, zaowocowało charakterystyczną dla niego 
stylistyką.

Delikatne zmiękczenia i specyficzny, niekiedy monochromatyczny koloryt znakomicie syntezują szczegóły, neutralizując 
jednocześnie niemożliwe do uniknięcia w obecnych realiach wytwory współczesnej cywilizacji. Konstrukcja poszczególnych 
elementów i płaszczyzn obrazu oraz umiejętna manipulacja lokalną skalą jasności dały jednorodne, tak miłe dla oka wrażenia 
wizualne, wzmocnione twórczą fantazją i wysublimowanym upodobaniem artysty.

 
Adam Gryczyński

# 763

PRZEMYSŁAW 
BARAŃSKI
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Kazimierz 01
 guma, 40 x 30 cm, 1998 r.

Kazimierz 02
guma, 30 x 40 cm, 1998 r.
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Kazimierz 03
 guma, 40 x 30 cm, 1998 r.

Kazimierz 04
guma, 40 x 30 cm, 1998 r.
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Kazimierz 05
guma, 40 x 30 cm, 1998 r.

Kazimierz 06
guma, 30 x 40 cm, 1998 r.
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Kazimierz 07
guma, 40 x 30 cm, 1998 r.

Kazimierz 08
guma, 30 x 40 cm, 1998 r.
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Kazimierz 09
guma, 40 x 30 cm, 1998 r.

Kazimierz 10
guma, 30 x 40 cm, 1998 r.
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Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Zdobywca nagród i wyróżnień w IPA 
International Photography Awards (USA), MIFA Moscow International Foto Awards (Rosja), PX3 Prix de la Photographie Paris 
(Francja), Monochrome Photography Awards (Anglia), Black & White Spider Awards (USA), Internationa Color Awards (USA) 
oraz Turcji, Indiach, Egipcie, Omanie, Serbii, Macedonii, Czechach, Bośni i Hercegowinie, Danii i w Polsce.

„Definicja przestrzeni”

Przestrzeń ... według Demokryta to pustka, wg Telesia system stosunków pomiędzy rzeczami natomiast wg Kanta przestrzeń 
jest wyobrażeniem którego nie możemy usunąć z myśli.

Architektura nie tylko definiuje przestrzeń do celów użytkowych ale również kształtuje krajobraz miejski w taki sposób aby 
był on estetyczny i jego poszczególne elementy ze sobą współgrały. W mojej fotografii bardzo często przewija się motyw 
geometryczny niezależnie od tego co fotografuję. Świadomie i podświadomie poszukuję w otaczającej przestrzeni harmonii linii, 
struktur i światłocieni. Efektem tej geometrycznej fascynacji jest cykl „Definicja przestrzeni”. Fotografie zastawione w dyptyki 
definiują nowe, nieistniejące w rzeczywistości przestrzenie, stając się obrazem mojej własnej przestrzeni wyobraźni.

Tomasz Grzyb

# 1099

TOMASZ 
GRZYB
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Definicja przestrzeni #01/1 
40 x 40 cm, 2012 r.

Definicja przestrzeni #01/2
40 x 40 cm, 2012 r.
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Definicja przestrzeni #02/1
40 x 40 cm, 2017 r.

Definicja przestrzeni #02/2 
40 x 40 cm, 2017 r.
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Definicja przestrzeni #03/1
40 x 40 cm, 2014 r.

Definicja przestrzeni #03/2
 40 x 40 cm, 2014 r.
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Definicja przestrzeni #04/1
40 x 40 cm, 2015 r.

Definicja przestrzeni #04/2
 40 x 40 cm,  2015 r.
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Definicja przestrzeni #05/1

40 x 40 cm, 2015 r.

Definicja przestrzeni #05/2

40 x 40 cm, 2014 r.
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Definicja przestrzeni #06/1
40 x 40 cm, 2017 r.

Definicja przestrzeni #06/2
 40 x 40 cm, 2017 r.
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Definicja przestrzeni #07/1

rozmiar 40 x 40 cm, 2012 r.

Definicja przestrzeni #07/2

40 x 40 cm,  2012 r.
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Definicja przestrzeni #08/1
40 x 40 cm,  2011 r.

Definicja przestrzeni #08/2
40 x 40 cm,  2016 r.



/ 36 / / 37 /

Definicja przestrzeni #09/1
40 x 40 cm, 2013 r.

Definicja przestrzeni #09/2
40 x 40 cm, 2014 r.
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Definicja przestrzeni #10/1
40 x 40 cm, 2013 r.

Definicja przestrzeni #10/2
40 x 40 cm, 2014 r.
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Absolwent Wydziału Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opavie (ITF), ukończył London School of Public Relation oraz 
Kurs Pedagogiczny na ASP w Poznaniu. Wieloletni nauczyciel Fotografii w Państwowej Szkole Plastycznej I-go st. im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej 
– Prezes Regionu Radomskiego.

Out of context / Wyjęte z kontekstu

Zestaw 20 fotografii prezentowany podczas wystawy FOTOGENY, jest wycinkiem prezentującym projekt „Wyjęte z kontekstu”, 
w którym staram się rozwijać wizję otaczającego mnie świat. Nawiązuję w nim do cyklu fotografii zawartych w zestawie 
DEKONSTRUKCJE. Stosuję jednak nieco inne zabiegi techniczne oraz czasem zaskakujące zestawienia kontekstów, architektury 
czy krajobrazu. Moje metody pracy łączą tradycyjne narzędzia foto-chemiczne z technikami cyfrowymi. Stosowane zabiegi 
formalne mają na celu zmianę właściwości struktury obrazu, zamierzony cel osiągam poprzez redukcję detali i barw 
fotografowanego motywu, multiplikację czy nieostrość. Mieszam przy tym techniki i konwencje fotograficzne, poszukuję 
charakterystycznej dla swoich przemyśleń estetyki, która ma stworzyć moją wizję świata.
Pracując nad obrazami skupiam się na zagadnieniach czysto formalnych, moim medium jest fotografia eksperymentalna. 
Poszukuję nowych środków wyrazu wprowadzając do swojego warsztatu nietypowe technologicznie zabiegi, akceptuję 
przypadek i zaskoczenie. W efekcie tych działań widz ma do czynienia z fotografią nie tylko kreowaną przeze mnie, ale również 
kreującą samą siebie. W kompozycjach bazuję na motywach świata realnego, postać lub przedmiot traktuję jak anonimowe 
formy obdarzone różnym walorem światła, gradacją szarości, dyskretnym akcentem nieoczekiwanie pojawiającego się koloru. 
Nacechowaną specyficzną estetyką destrukcji kompozycję, wzmacniam własną koncepcją budowanej w niej przestrzeni. 

Fotografii prezentowane podczas wystawy FOTOGENY wykonane zostały aparatem hybrydowym łączącym zalety fotografii 
cyfrowej oraz natychmiastowej. 

Sebastian Klochowicz

# 1182

SEBASTIAN 
KLOCHOWICZ
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Warszawa 0829 
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.

Warszawa 0820
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.
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Lublin 0567
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.

Lublin 0684 
27 x 27 cm fotografia hybrydowa, 2017 r.
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Warszawa 0913
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.

Warszawa 0910
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.
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Jarosławiec 0188 
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.

Jarosławiec 0226
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.
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Warszawa 0805
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.

Lublin 0544
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.



/ 52 / / 53 /

Lublin 0519
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.

Jarosławiec 0353

27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.
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Warszawa 0764
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.

Warszawa 0888
27x27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.
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Warszawa 0735
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.

Warszawa 0771
27x27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.
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Jarosławiec 0406
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.

Jarosławiec 0385
27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.
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Warszawa 0824

 27 x 27 cm, fotografia hybrydowa, 2017 r.

Lublin 7145 
40 x 40 cm, fotografia hybrydowa, 2014 r.
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Projekt „ANDROID 212 - Archiwum” to pierwsza część cyklu fotografii poświęconych historii oraz teraźniejszości form naszej 
egzystencji. To poszukiwanie w pamięci i w otaczającym świecie obrazów przedmiotów oraz zjawisk, które stawały się dla nas 
ważne, praktyczne i niezbędne, a w końcu stawały się bezużyteczne. Przemijały. Zapomniane, zniszczone, usunięte z naszego 
życia, leżące samotnie na wysypiskach ludzkiej pamięci, były zastępowane nowszymi i lepszymi. Ten pęd cywilizacji do ideału 
wraz z jej technologicznym rozwojem pokazuje jednocześnie niemoc wobec nieubłagalnie upływającego czasu i nasze 
nieuchronne dążenie do unicestwiania wszystkiego wokół.

Cykl „Android” jest tu tylko przykładem zarówno kwestii czasu jak i przenikania się przedmiotu z naszym życiem, pokazuje 
pewnego rodzaju uzależnienie od techniki, co w przewrotny sposób przedstawia tryptyk „Call Center”. Nazwą tą określa się 
całość elementów sprzętowych i programowych służących do obsługi masowych kontaktów z klientami przy użyciu telefonu 
jako medium. Człowiek w tym przypadku staje się przysłowiową maszyną, „androidem”, powtarzającym narzucony tekst setki 
razy dziennie. Bezrękim, bezwolnym, a zarazem posłusznym robotem, w pułapce życia.

Wszystkie fotografie z cyklu Android 212 - Archiwum wykonane w 2017 roku aparatem małoobrazkowym oraz telefonem 
komórkowym.

Jarosław Korbiński 

# 888

JAROSŁAW 
KORBIŃSKI

Jarosław Korbiński ze środowiskiem fotograficzno - artystycznym związany jest od początku lat dziewięćdziesiątych.  
Był jednym z założycieli Klubu Fotograficznego CKF działającego w Kielcach. Organizator i uczestnik wielu plenerów 
oraz wystaw fotograficznych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. 
Współdziała ściśle ze środowiskami fotograficznymi ze Słowacji oraz Ukrainy. Zajmował się również propagowaniem fotografii 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych prowadząc kursy oraz szkolenia z tego zakresu. Zawodowo związany również z fotografią 
- prowadzi własne studio fotograficzno - reklamowe. W dziedzinie sztuki jaką jest fotografia preferuje „strukturę krajobrazu”, 
architekturę „drewnianą”, akt oraz makrofotografię.
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Archiwum, 2017 r.

Android 212, 2017 r.
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Archiwum, 2017 r.Archiwum, 2017 r.
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Kolekcja Deadline, 2017 r.
Kolekcja Deadline, 2017 r.
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Call Center, 2017 r.Kolekcja Deadline, 2017 r.
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Call Center, 2017 r.Call Center, 2017 r.
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Fotografuję już ponad ćwierć wieku. Wpływ na moje spojrzenie przez wizjer aparatu, miała bez wątpienia twórczość Edwarda
Westona i fotografików skupionych wokół założonej przez niego Grupy f64. Jestem członkiem Radomskiego Towarzystwa
Fotograficznego i Związku Polskich Artystów Fotografików.

Odczuwając fotografię

„Fotografia, to cieniutka warstwa przestrzeni i czasu. W świecie rządzonym przez obraz fotograficzny wszelkie granice („ramki”) 
wydają się dowolne. Wszystko da się rozdzielić, przeciąć, odłączyć od czegoś innego: wystarczy odmiennie skadrować obraz. 
I vice Versa: wszystko można ze sobą połączyć. (...) Każda fotografia jest wieloznaczna: zobaczyć na niej coś – to znaczy znaleźć 
potencjalny przedmiot fascynacji. Ostateczna mądrość obrazu fotograficznego kryje się w stwierdzeniu: „Oto powierzchnia. 
A teraz myślcie, a raczej czujcie to, co się pod nią kryje. Pomyślcie, jaka musi być ta rzeczywistość, jeśli wygląda w ten sposób”. 
Fotografie, które same nie są w stanie niczego wyjaśnić, stanowią niewyczerpane źródło zachęty do dedukowania, spekulacji 
i  antazjowania.”

Susan Sontag „O fotografii”.

Słowa zacytowane powyżej stanowią moje motto twórczości fotograficznej. W mojej życiowej przygodzie z aparatem 
fotograficznym operowałem na dwóch skrajnych biegunach. Przez blisko 15 lat wykonywałem zdjęcia do dziennika „Echo 
Dnia”. Zdjęcia prasowe siłą rzeczy przepełnione są treścią, stanowiąc niemal jej „roztwór nasycony”. Z drugiej strony (tej 
pozazawodowej) dużo bliższa jest mi fotografia pozbawiona jakichkolwiek treści. Posługuję się w niej formą, bo zależy mi, aby 
odbiorca (zgodnie ze słowami Susan Sontag) odczuwał fotografię, czerpiąc z niej estetyczne doznania. Treść, czy przedmiot 
fotografii mają tutaj znaczenie drugorzędne.

Projekt pt.: ANTROPOGENY, przedstawia sparowane kolorowe  i czarno-białe fotografie. Barwne obrazy, ze swej natury są 
bardziej realistyczne i pełniejsze w treści, monochromatyczne zaś pozwalają docenić formę. Zestawienie tych prac obok siebie 
pozwala odbiorcy łatwiej zrozumieć i uzmysłowić sobie proces, w którym zatraca się „oczywistość” fotografii, a zaczyna rządzić 
estetyka obrazu. Zdjęcia przedstawiają pokryte mchem skrawki papy, wyrzuconej w lesie. Stąd wzięła się nazwa cyklu, bowiem 
antropogeniczny, to związany z każdą formą wpływu człowieka na środowisko i bytujące w nim rośliny i zwierzęta.

Piotr Mazur

# 890

PIOTR 
MAZUR
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Antropogen 1/1
50 x 70 cm, wydruk cyfrowy, 2018 r.

Antropogen 1/2
50 x 70 cm, wydruk cyfrowy, 2018 r.
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Antropogen 2/1
50 x 70 cm, wydruk cyfrowy, 2018 r.

Antropogen 2/2
50 x 70 cm, wydruk cyfrowy, 2018 r.
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Antropogen 3/1
50 x 70 cm, wydruk cyfrowy, 2018 r.

Antropogen 3/2
50 x 70 cm, wydruk cyfrowy, 2018 r.
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Antropogen 4/1

50 x 70 cm, wydruk cyfrowy, 2018 r.
Antropogen 4/2

50 x 70 cm, wydruk cyfrowy, 2018 r.
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Antropogen 5/1

50 x 70 cm, wydruk cyfrowy, 2018 r.

Antropogen 5/2
50 x 70 cm, wydruk cyfrowy, 2018 r.
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Radomianin. Od 1980 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików – Nr leg. 558. Wielokrotnie wiceprezes  
ds. artystycznych i przewodniczący Rady Artystycznej Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF w Kielcach, w latach ubiegłych członek 
Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego ZPAF. Prace wystawiał m. in. w Galerii Zachęta, Starej Galerii ZPAF, na Festiwalu 
Fotografii w Arles, we Francji, w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Radomiu. Pracuje jako twórca i fotograf specjalizujący się 
w fotografii reklamowej i wydawniczej zwłaszcza fotografii produktu i dzieł sztuki. Od 25 lat również jako grafik DTP zajmujący 
się wydawnictwami od muzealnych albumów po katalogi produktów. Posiada tytuł Artist FIAP.

Credo artystyczne: fotografia poza obrazem, zdjęcie jako pretekst. W świecie kształtowanej przez media rzeczywistości, 
jesteśmy atakowani lawiną informacji, której skali nasz umysł już dawno nie ogarnia. W stworzonym, także przy udziale fotografii, 
wirtualnym świecie, pełnym faktów medialnych, alternatywnych wobec rzeczywistości, nasze widzenie stępiało. Zmiana 
perspektywy postrzegania, a zwłaszcza jej świadomość, nabiera szczególnego znaczenia dzisiaj. I to nie tylko w fotografii.

KRAINA IW

W życiu mogłaby być Kobietą spotkaną po drodze.
Niezwykłą, piękną, nieosiągalną.
Mogłaby być marzeniem Cortazara.
Uosobieniem tęsknoty.
Wewnętrznym przeżyciem nieujawnionym.
Ze strachu…
Pozostaje w nas jak ta lodowa kraina.
Zimna, niedostępna, a piękna zarazem.
Kraina IW – Imaginary World -
Wyobrażony, nieistniejący Świat.
Jak na tych zdjęciach.

# 558

ZDZISŁAW 
SŁOMSKI
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Kraina IW 03-1, 2007/2018
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa

Kraina IW 03-2, 2007/2018
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa
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Kraina IW 03-3, 2007/2018
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa

Kraina IW 04-1, 2007/2018
36x36cm, fotografia cyfrowa
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Kraina IW 04-2, 2007/2018, 
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa

Kraina IW 04-3, 2007/2018,
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa
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Kraina IW 06-1, 2007/2018, 
36 x 36cm, fotografia cyfrowa

Kraina IW 06-2, 2007/2018, 

36 x 36 cm, fotografia cyfrowa
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Kraina IW 06-3, 2007/2018, 
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa

Kraina IW 08-1, 2007/2018, 
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa
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Kraina IW 08-2, 2007/2018, 
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa

Kraina IW 08-3, 2007/2018, 
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa
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Kraina IW 10-1, 2007/2018, 

36 x 36 cm, fotografia cyfrowa

Kraina IW 10-2, 2007/2018, 
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa
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Kraina IW 10-3, 2007/2018,
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa

Kraina IW 15-1, 2007/2018, 
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa
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Kraina IW 15-3, 2007/2018, 
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa

Kraina IW 15-2, 2007/2018, 

36 x 36 cm, fotografia cyfrowa
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Kraina IW 23-2, 2007/2018, 
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa

Kraina IW 23-1, 2007/2018, 
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa
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Kraina IW 23-3, 2007/2018, 
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa

Kraina IW 25-1, 2007/2018, 
36 x 36 cm, fotografia cyfrowa
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